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Tidligt møde med nabosproget i grænseregionen 

Interreg-projekt KursKultur 2.0 indbyder til foredragsrække. Første foredrag den 17. marts 2021  

 

(Region Sønderjylland-Schleswig). Som del af Interreg-projektet KursKultur 2.0  inviterer ADS 

Grenzfriedensbund e.V. og Regionskontor & Infocenter til tre virtuelle foredrag om fordelene ved 

det tidlige møde med nabosproget. Gennem en kombination af faglige foredrag og eksempler fra 

praksis vil arrangørerne motivere pædagoger og andre personer til at integrere nabosproget i 

hverdagen i børnehaver både nord og syd for den dansk-tyske grænse. 

 

Der er flere fordele ved det tidlige nabosprogsmøde. Børnene får et positivt forhold til 

nabosproget, når sproget introduceres gennem leg og i relation til aktiviteterne i børnenes dag. 

Men faktisk viser forskning også, at det er godt for børnenes generelle sproglige udvikling, når de 

gennem mødet med et andet sprog bliver bevidste om forskelle og fællestræk mellem sprog.  

 

Med udgangspunkt i forskning og erfaringer fra andre børnehaver præsenteres koncepter og 

erfaringer, der allerede har vist sig at fungere i hverdagen i en børnehave. Deltagerne får 

mulighed for at supplere deres viden om „tidlig flersprogethed“, stille spørgsmål til oplægsholderne 

samt at få konkrete ideer til deres hverdagspraksis.  

 

De i alt 3 foredrag gennemføres online, og datoerne er den 17. marts, den 24. marts og den 21. 

april 2021 fra kl. 17 til 18. Det første oplæg den 17. marts holdes af Jeanette Roos fra 

universitetet i Heidelberg om temaet ”Tidlig flersprogethed som chance”. Det andet oplæg ”Tidlig 

flersprogethed – praksisanbefalinger” den 24. marts holdes af Petra Daryai-Hansen fra 

Københavns Universitet. Til den sidste foredragsaften i april vil Nadine Kolb fra UiT The Arctic 

University of Norway tale om ”Immersion: Dansk og tysk i børnehaven”. Hun suppleres af Camilla 

Hansen fra University College SYD, der fortæller om ”Sproglig bevidsthed i de tyske 

mindretalsbørnehaver”. Alle interesserede kan tilmelde sig via følgende email-adresse: 

sprachvielfalt@ads-flensburg.de eller kulturregion@region.dk. Deltagerne vil efterfølgende få 

tilsendt et adgangslink til det pågældende foredrag. Foredragene bliver simultantolket. 

 

Arrangementerne er en del af det dansk-tyske Interreg-projekt KursKultur 2.0. De sproglige 

aktiviteter spiller en vigtig rolle i projektet, idet gensidige sprogkundskaber spiller en central rolle 

for livet i grænseregionen. 

Yderligere informationer: www.kulturfokus.dk 
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KursKultur 2.0 bliver støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på 

www.interreg5a.eu. 

 

 

 

 

Yderligere information om sproglige aktiviteter samt uddannelsestilbud generelt i det dansk-tyske 

grænseområde kan findes på Kulturakademiets hjemmeside: www.kulturakademi.dk 
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